Szakköri ajánló

Kollégiumi Színpad
Szakkörvezetı:

Somodi Krisztina, Marosi Csaba

Rövid ismertetı:

A Kollégiumi Színpad fontos szerepet tölt be az értékek
megırzésében, a kortárs kultúra értı befogadásában és a
zenés színpadi mővek megismerésében. Ezenfelül a
beszédkészség, a mozgáskultúra, a kifejezıkészség és a
hangképzés fejlesztése is a célunk. Fokozni szeretnénk a
diákokban az összetartozás érzésének fontosságát egyegy elıadás létrehozása alkalmával. Ha szeretnél egy jó
csapat tagja lenni, kedvet és tehetséget érzel magadban a
szerepléshez, akkor nálunk a helyed!

Szakköri ajánló

Hadtörténelem
Szakkörvezetı:

Szabó Roland

Rövid
ismertetı:

A háborúk elızményei, I-II. világháború hadtörténete
részletesen, a keleti, nyugati, északi, déli hadszíntereinek,
jelentıs csatáinak elemzése, a szembenálló felek
paramétereinek ismertetése. A haderık stratégiájának
megbeszélése fogja jelenteni a szakköri idıkeret nagy
részét.
A szakkör minden héten szerdán lesz 19-20 óráig a 107.
teremben, havi 1 alkalommal (minden hónap utolsó
szerdája) témához kapcsolódó film vetítése 19-21 óra között
a 125 multimédia teremben kerül megrendezésre.
A szakkörre hozz magaddal egy üres füzetet jegyzetelni és
egy tollat, hogy írhass!

Szakköri ajánló

Képzımővészeti és kézmőves
szakkör
Szakkörvezetı:

Pataky Andrea

Rövid

A szakkör foglalkozásai alkalmával különféle kézmőves

ismertetı:

technikákkal ismerkedünk meg és segítségükkel más és
más tárgyakat, eszközöket, díszeket, dekorációkat
készítünk.
Az idei évre tervezett tevékenységek: montázs, kollázs,
dekopázs, pákázás, nemezelés, horgolás, makraméfonás,
tőnemezelés, akrillfestés, akvarellfestés, terményhasználat,
üvegmatricázás, csomózás, gyertyakészítés,mozaikkészítés
és még sok olyasmi, amit szeretnétek csinálni.
Mindezen felül sok beszélgetés a mővészetekrıl, a
különbözı népek kultúráiról, és annak összefüggéseirıl a
tudományokkal, vallásokkal.
Számíthattok jó hangulatú alkotó együttlétekre itt a Koli
egyik kedves helyiségében és néhány kiállítás és mőemlék
meglátogatására, elemzésére.
Várom szeretettel
a kreatív, illetve kevésbé kreatív,

de alkotni vágyó lelkeket !!!

Szakköri ajánló

Versbarátok, írók-olvasók klubja
Szakkörvezetı:

Komjátszegi Zsófia, Sárosdi Kristóf

Rövid
ismertetı:

Célunk a középiskolai kollégiumok által megrendezett
szavalóversenyekre való felkészülés.
Ennek kapcsán beszélgetünk majd versrıl, könyvrıl,
irodalomról.
Fölolvasunk egymásnak és örülünk annak, hogy milyen
szép írások is vannak a világban.
Itt a helyed, ha szeretsz verset mondani, ha szoktál verset
írni, ha fontosnak tartod, hogy papírra vesd a gondolataidat!

Szakköri ajánló

Hogyan olvassunk vallásos
szövegeket?
Szakkörvezetı:

Scheffer Béla

Rövid
ismertetı:

Aki vallásos szöveget írt, az tudása legjavát, az ember
számára legfontosabbakat kívánta írásba foglalni. Hogyan
juthatunk e tudás birtokába? A szakkör keretében
elsısorban buddhista, görög és keresztény szövegeket
vizsgálunk.

Szakköri ajánló

Bevezetés a mővészi szép
élvezetébe
Szakkörvezetı:

Scheffer Béla

Rövid
ismertetı:

A mőalkotásokat többnyire csak magyarázni szokták, pedig
ezek mindenekelıtt azért születtek, hogy élvezzük ıket.
Igaz, ehhez az élvezethez csak hosszas erıfeszítésekkel,
kreatív személyiségünk felszínre hozásával lehet eljutni. A
szakkör ehhez a munkához kíván segítséget nyújtani.

Szakköri ajánló

Harcosok Filmklubja
Szakkörvezetı:

Megyeri László

Rövid

Hétfı esténként nagy harcok várhatók, kemény harcosokkal... Na persze

ismertetı:

"csak" a filmvásznon, nem esztelenül, de néha féktelenül...
Mert sajnos ilyen az emberiség történelme: konfliktusokkal terhelt, melyek
sokszor nem végzıdtek, nem végzıdhettek a fegyverek szava nélkül,
hiába lett volna úgy jobb, szebb, békésebb. Mérhetetlen sok ember
szenvedett és szenved ma is ettıl - mert bizony vannak akik akarják,
követelik a háborút -, tanulni viszont - eddig úgy néz ki legalábbis nehezen tanulunk belıle.
De lesz itt azért más is, hiszen mindenütt van egy szerelmi szál - ami egy
kicsit enyhít, egy kicsit gyógyít a valóságon -, lehet egy örök barátság az
ellenségeskedésbıl, és amúgy szebbnél szebb tájakon rontanak egymásra
a harcedzett katonák, hogy pontot tegyenek egymás életének végére.
Ókortól a középkoron át, az újkoron keresztül utazunk az idıben, hogy
végül eljussunk (minden)napjaink világába, és mérleget vonhassunk a
látottakból: kell ez nekünk?
A teljesség igénye nélkül néhány filmcím a tematikából:
A kilencedik légió, Nagy Sándor, Gladiátor, Artúr király, Mennyei királyság,
Dzsingisz kán, A harcos, Rettenthetetlen, Alatriste kapitány, Tőzzel-vassal,
Egri csillagok, Rákóczi hadnagya, Az utolsó mohikán, A hazafi, Katonák és
generálisok, 80 huszár, A kıszívő ember fiai, Rosszemberek, A gyávaság
tollai, Nyugaton a helyzet változatlan, Drezda, Yamoto, Sztálingrád, Az
ırület határán, Apokalipszis, most!, Katonák voltunk stb.
Mindenkit szeretettel várok tehát hétfı esténként, aki érdeklıdik a téma (és
persze a filmek) iránt!

Szakköri ajánló

Diákfilmklub
Szakkörvezetı:

Böhm Judit, Sárosdi Kristóf

Rövid
ismertetı:

Vagy Ti hoztátok ıket vagy mi. Tavaly a második félévben
ezeket a filmeket néztük meg (és idén is hasonlóakat
fogunk): Sose halunk meg, Kék villám, Az idı urai, E.T., a
földönkívüli, A keresztapa, Borat, Rambo, Szexmisszió,
Django elszabadul, Mulholland Drive, a sötétség útja,
Veszett a világ.

Szakköri ajánló

Francia
Szakkörvezetı:

Komjátszegi Zsófia

Rövid
ismertetı:

Cél a legegyszerőbb társalgási szövegek megtanítása;
francia daltanítás; Párizs szépségei - beszélgetés franciául.

Szakköri ajánló

Haditechnika szakkör
Szakkörvezetı:

Megyeri László

Rövid

2008 óta létezı, minden évben megújuló tematikával jelentkezı

ismertetı:

szakkör.
Célja, hogy az emberiség történetének kezdeteitıl használt
„konfliktus-kezelı”-eszközök, vagyis a különbözı fegyverek
bemutatásra kerüljenek, elsısorban elméleti vonatkozásban
(modellek, képek, dokumentumfilmek stb.), de lehetıség szerint
„élıben” is. (pl. Hadtörténeti Múzeum). Így aztán szó szerint a
szakócától, mint az ısember egyik leghatékonyabb fegyverétıl
indultunk, végigvettük az idık során az ókor, a középkor harci
szerszámait éppúgy, mint az újkor tőzfegyvereit, így lassan
elértünk/elérünk korunk modern fegyvereihez is.
Idei témánk a II. világháború harci (vadász- és bombázó)
repülıgépeinek mőszaki, harcászati vizsgálata. Ehhez
szakkönyveket, modellújságokat, korabeli dokumentumfilmeket
is felhasználunk, továbbá az eredeti gépek méretarányos
kicsinyített makettjeit, amelyek igen nagy népszerőségnek
örvendenek! Így például: Messerschmitt, Spitfire, Hellcat,
Mustang, Lavocskin, Jak, Junkers, Mitsubishi, B-24, Dornier stb.
Természetesen azt is megnézzük, hogyan teljesítették a
hozzájuk főzött reményeket, hogyan „vizsgáztak” a harcok során
Mindenkit várok, aki érdeklıdik a téma iránt!

Szakköri ajánló

Kollégiumi túrakör
Szakkörvezetı:

Megyeri László

Rövid

Kis csapatunkkal rójuk hazánk szép tájait, hegyeit és erdıit,

ismertetı:

gyalogszerrel, vagyis az „Apostolok lován”! Pilis, Börzsöny,
Cserhát és Mátra, Gödöllıi-dombság és Budai-hegyek, éppen
mikor hova megyek… Pardon: megyünk!
Mindenkit szeretettel várunk egy jó kis hétvégi túrára,
kirándulásra - akár több naposra is -, ha szereti az erdı
csendjét, a rétek békéjét, a havas hegyek kihívásait, az éjszakai
portyák izgalmát, a teljesítménytúrák versenyszellemét, a
csillagos ég alatti sátrazást és persze a jó társaságot! Általában
havi egy alkalommal kerül megrendezésre, külön díja nincs vagy
minimális, szombat vagy vasárnap reggel indulunk és este
érünk vissza a kollégiumba.
A túrák során szót ejtünk a turista 1x1-rıl is: tájékozódás a
terepen, térképhasználat, jelzésrendszerek, praktikumok
(étkezés, öltözködés, felszerelés, hasznos és felesleges
holmik..), turista egészségtan (erınlét és edzettség).
Túrák után az elkészült képekbıl, videókból vetítést szervezünk,
jókat nevetünk azon, hogy ki mekkorát esett a patakba, kiket
evett meg reggelre a mumus, ki maradt le a vonatról stb. stb.
☺

Szakköri ajánló

Varázsfő
Szakkörvezetı:

Ondok Mónika

Rövid

Gyógynövények, főszernövények tematikus megismerése,

ismertetı:

használati módja (mire és hogyan), termesztése, győjtése.
Ültetünk, képeket nézegetünk, nagy varázsfüzetet
csinálunk, növényeket győjtünk, szárítunk, varázsfızeteket
készítünk, kirándulunk.
Idıpont: csütörtök 20-21.00
Hely: II. emeleti társalgó, jó idı esetén udvari foglalkozások.

